Možnosti konání schůzí BD a SVJ
od 17. 1. 2022
Aktuální podmínky pro konání schůzí BD a SVJ s osobní účastí v závislosti na mimořádných
opatřeních s celorepublikovou působností:
ü lze konat
û nelze konat
¢ lze konat s výraznými omezeními (počet lidí nebo další opatření)
¢ lze konat s omezeními (počet lidí nebo další opatření), která jsou obvykle překonatelná
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?

ü

ü

bez omezení
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• respirátor

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.1.2022 ve spojení s
mimořádným opatřením č. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN zed ne 14.1.2022, s účinností ode dne
17.1.2022 stanoví, že se podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí uvedené v čl. I.,
bode 14 mimořádného opatření, cit.: “…nevztahují na schůze, zasedání a podobné akce
orgánů….soukromých právnických osob, které se konají na základě zákona…”.
Máme tedy za to, že došlo k úplnému uvolnění podmínek pro konání schůzí, které nadále
nejsou omezeny ani co do počtu osob, ani jinými podmínkami (kontrolou bezinfekčnosti apod.).
Toto uvolnění je zřejmě reakcí na naše požadavky při novelizaci pandemického zákona
č. 94/2021 Sb., kdy jsme požadovali doplnění možnosti rozhodovat per rollam i v případech, kdy
to jinak zákon nebo stanovy neumožňují, pokud budou trvat omezující opatření.
V souvislosti s uvolněním pravidel pro konání schůzí ještě usilujeme o potvrzení ze strany
Ministerstva zdravotnictví ČR, že výše uvedené pravidlo můžeme vztáhnout na konání veškerých
schůzí. Výklad totiž není zcela jednoznačný, neboť pravidlo obsahuje upřesnění, že neomezeny
jsou schůze a zasedání „...které se konají na základě zákona“. Toto upřesnění vyvolává dojem, že
nejde o veškeré schůze nebo zasedání orgánů právnických osob, ale pouze o schůze a zasedání s
určitou důležitostí předpokládané zákonem (schvalování účetních závěrek) nebo s určitými
právními následky (volba orgánů apod). Pokud nám Ministerstvo zdravotnictví doplňující
informace poskytne, budeme Vás o nich informovat.
Pro konání schůzí zůstává v platnosti opatření, které upravuje povinnost nošení
ochranných prostředků dýchacích cest:
(Všechna aktuální opatření jsou dostupná zde: https://www.scmbd.cz/folder/99/display/).
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Každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou
roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95 ), která splňuje filtrační účinnost alespoň 94% pro
zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze konané uvnitř, v případě schůzí
venku pouze v případě 30 a více účastníků, pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m);

Zpracováno dne 18. ledna 2022
Mgr. Kateřina Horáková, legislativně-právní oddělení SČMBD
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